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Mărețe obiective ale socialismului
Potrivit prevederilor proiectului de Directive ale Congresului al III-lea 

al P.M.R., atenția principală in domeniul dezvoltării industriale se va acorda 
sporirii producției siderurpice, pentru satisfacerea in măsură din ce in ce mai 
mare a nevoilor crescînde de oțel și laminate ale economiei naționale. In pe
rioada 
triale-

1960—1965 vor fi construite și 
Iată cît ev a din acestea care se

date in funcțiune noi obiective indus-
vor

COftGRESat PAgrmny

Fj In anul 1965 producția de fon 
tă va ajunge la circa 2 milioane tone, 
față de 840 mii tone în 1959. Pentru 
atingerea acestui nivel de producție, pe 
lingă alte reconstrucții, la Hunedoara 
se va construi o nouă secție de furnale 
de mare capacitate, iar la cele existente 
productivitatea va crește cu 
sută în 1965 față de 1959.

circa 40 la

construi la Hunedoara :

însemnate 
economii

Odată cu creșterea pro
ducției și productivității 
muncii, îurnaliștii din sec
ția a Il-a înregistrează 
importante succese și în 
ceea ce privește realizarea 
de cît mai multe economii 
Spre exemplu, de la înce
putul anului și pînă în 
prezent ei au reușit să ob
țină la prețul de cost ope
rativ economii în valoare

de aproape nouă milioa- 
ne le».

Această impcrtantă sumă 
furnaliștii au realizat-o 
prin folosirea cît mai ra
țională a resurselor de 

materii prime și materiale și 
prin reducerea consumuri
lor specifice. De pildă, în 
perioada amintită ei au 
redus consumul de încăr
cătură metalică cu 25,48 
kg. și cel de cocs cu pes
te 290 kg, pe tona de fon
tă elaborată.

Perspective mărețe 
ne stau în față

Mai mult 
aglomerat

In dorința de a înlimpi* 
na cel de-al III-lea Con
gres al partidului cu fapte 
cil mai de seamă, colectR 
vul de muncă al fabrici) 
de aglomerare a dat in 
ultima vreme întrecerii so
cialiste un avint și mai 
puternic. Datorită acestui 
fapt, muncitorii, inginerii 
șl tehnicienii de aici au 
izbutit ca în perioada 1— 
27 mai a.c. să trimită fur
nalelor cu 1598 mai mdlte 
tone de minereu aglonw 
rat decît prevederile sarci
nilor de plan. Din aceas-. 
tă cantitate, 730 tone au 
fost produse de schimbul

condus de tovarășul Iacob 
Beniamin, iar 300 tone de 
schimbul inginerului le- 
șeanu Victor.

76 apartamente
Angajamentul construc

torilor de locuințe munci-: 
torești din I.C.S.H. de a 
preda în cinstea Congresu-, 
lui al III-lea al partidului 
un număr de 200 aparta
mente a început să prin
dă viață. In ziua de 27 
mai a.c. harnicii construc
tori au și predat siderur- 
giștilor primele 76 aparta
mente din angajmentul cc 
și l-au luat. In momentul 
de față constructorii lu
crează intens la finisarea 
altor 132 de apartamente.

FJ

Galați; vor

BACHNEV IORDAN
secretar al comitetului de partid din C.S. Hunedoara

Ne-am bucurat din adîncul inimii văzînd pers
pectivele luminoase înscrise în proiectul de Directi
ve ale Congresului al 111-lea al partidului. Am des
prins din acest program sarcinile deosebit de im
portante ce ne revin nouă siderurgiștilor și grija 
principală pe care o acordă partidul dezvoltării și 

pe mai departe a industriei siderurgice. In următorii 
șase ani. Hunedoara se va dezvolta și mai mult, se 

-vor construi noi și moderne agregate siderurgice, 
orașul va înflori în fiecare an.

Apariția proiectului de Directive ne-a găsit antre
nați într-o însuflețită întrecere socialistă pentru a 
cinsti Congresul partidului cu cere mai însemnate 
succese. Angajamentele pe care și le-au luat siderur- 
giștii constituie cuvîntul Ic-r că vor realiza o pro
ducție sporită de metal cum n-a cunoscut vreodată 
combinatul din Hunedoara. Unele colective, cum ar 
fi cele de la oțelăria nouă, laminorul blun utg furna
le, laminorul de 650 mm. oțelăria veche și transpor
turi uzinale, se apropie cu pași repezi de îndeplinirea 
angajamentelor luate în cinstea Congresului. Organi- 
zațiile de partid, comuniștii din aceste sectoare, au 
luptat neobosiți pentru creșterea producției agregate
lor, a productivității muncii și realizarea de cît mai 
multe economii. In baza rezultatelor de pină acum a- 
vem garanția că siderurgiș tii hunedoreni nu numai 
că își vor îndeplini anga jamentul de a realiza 30 
milioane lei economii dar, pînă la sfîrșitul anului
vor depăși cu mult această sumă.

Sarcinile cuprinse în proiectul 
sînt pe deplin realizabile și ele însuflețesc munca 
întregului nostru colectiv de siderurgișii care ma
nifestă o nestrămutată încredere în politica 
dului nostru.

de Directive

parti-

INOVATORI
ȘI INOVAȚII

Există în combinatul si
derurgic mulți muncitori, 
ingineri și tehnicieni care 
se frămîntă și caută noi 
căi și mijloace de mărire 
a producției și productivi
tății muncii, reducerea 
prețului de cost etc. Astfel 
de oameni cu spirit inven
tiv pot fi găsiți în mai 
toate secțiile combinatu
lui iar numărul lor creș
te cu fiecare zi ce trece.

Răsfoind filele registru
lui de inovații și raționali
zări ale cabinetului tehnic, 
oricine poate să-și dea u- 
șor seama de activitatea 
multilaterală a acestor oa
meni, de consecințele bine
făcătoare ale strădaniilor 
lor creatoare. Mărturie în 
această privință stau cefe 
198 de propuneri de inova
ții și raționalizări înregis

trate de la începutul anu
lui și pînă în ziua 4e 25 
mai, propuneri din care 
113 se aplică în procesul 
de producție și aduc com
binatului o economie ante- 
ealculată de 10.748.591 lei.

In cinstea celui de-al 
III-lea Congres al partidu
lui, mișcarea de inovații și 
raționalizări la combinat a 
luat o dezvoltare și mai 
mare. In numai 25 de zile 
ale acestei luni, la cabi
netul tehnic au fost primite 
im număr de peste 20 ino
vații și raționalizări. O 
parte din acestea au și 
fost aplicate în procesul 
de producție cu rezultate 
economice din cele mal 
bune. Din ultimele propu
neri aplicate se cuvine a fi 
amintită inovația comunis
tului Hronicek Carol și a

0 Perspective mărețe stau în fața 
Producția de oțel în 1965 va ajunge la 3,3 
oane tone față de 1,4 milioane tone în 1959. 
anii 1960—1965, producția de oțel va crește 
construirea a 3 cuptoare Martin de 400 tone 
șarjă la oțelăria nouă de la Hunedoara, unde 
în plină construcție pri mul cuptor din seria celor 
trei. In această perioadă vor intra în funcțiune și 
primele cuptoare Martin la noul combinat siderur- 

luate măsuri pentru dezvoltarea producției în

oțelarilar. 
mili- 

In 
prin 
per 

este

fi
creșterea indicelui mediu de utilizare a cuptoarelor 
în 1965 față de 1959.

Producția de oțel electric va crește de aproape două ori, iar a oțelu
rilor aliate de peste 2,5 ori în 1965 față de 1959.

Se va extinde fabricația de oțeluri speciale : oțel de rulmenți, 
industria electrotehnică, oțeluri inoxidabile și refractare.

gic de la 
turnătoriile de oțel și 
Martin cu 40 la sută

oțel pentru

□ In scopul asigurării producției de lamina
te de oțel și îmbunătățirea structurii acestora pe 
sortimente, se va construi și da în funcțiune la Hu
nedoara o nouă secție de laminoare cu o capacitate 
anuală de 850.000 — 1.000.000 tone laminate fi
nite ; se va construi un laminor de benzi la rece 
cu o capacitate de 60 mii tone pe an.

Creșterea producției de țevi se va realiza prin 
construirea a două instalații de țevi sudate cu o ca
pacitate de 130 mii tone pe an, precum și un nou 
laminor de țevi de 6 țoii, l« uzina ,,Republica".

maistrului Popa Văleanu 
care constă în perfecționa
rea sistemului de pornire 
a motorului de 6.320 volți 
de la foarfcca Dombretd 
a laminorului de 800, pre
cum și inovația maiștrilor 
Bălie loan și Boean Gheor- 
ghe privind modificarea în 
sistemul de reglaj a turbo, 
generatorului G.N.H.A.E.G 
de la centrala electrică hr.
1.

rj Planul de dezvoltare economică în perioa
da 1960—1965, pune un accent deosebit pe îmbună
tățirea condițiilor de locuit ale oamenilor muncii. 
Astfel se prevede ca în următorii 6 ani, din fondu
rile statului, în orașe și centrele muncitorești să 

construiască, pe baza unor proiecte bine studia
te și adaptate specificului local, circa 300.000 de a- 
partamente. Aceasta reprezintă un volum de cons
trucții de peste 3 ori mai mare decît cel realizat în 
perioada 1954 — 1959.

Angajamentul a fost realizat
Muncitorii, inginerii și tehnicienii laminorului de 

650 s-au angajat ca în perioada 1 mai — 20 iu
nie a.c. să dea peste plan, în cinstea celui de-al III- 
lea Congres ai partidului, o cantitate de 3.600 t-rne 
laminate. Sporind în permanență viteza de lamina
re, colectivul de muncă de. aici a raportat în ziua 
de 26 mai a.c. că angajamentul a fost îndeplinit 
și chiar depășit. O contribuție importantă la oh.i- 
nerea aceslui succes au adus-o schimburile con
duse de tovarășii Alexandru Peterfi și Alexandru 
Cira.

E o zi de lucru obiș
nuită. 25 mai, pe la șapte 
după-amiază, în hala bine 
cunoscută a laminorului 
de 800 mm. cu care ne- 

ati-intîlnit in

OELAMINAFt
VA AJUNGI LA

-A|\PE5U

Din munca schimbului doi
tea rinduri. Bălrînul la
minor hunedorean ține 
voinicește pasul in între
cere. Modernele instalații 
de laminoare (blumingul 
și laminorul de profile 
mijlocii) îi sînt, după vir- 
siă, un fel de nepoți. Du
pă putere sint mai voinici, 
mult mai voinici, doar 
ăsta e rostul tinereții, să 
fie puternică și cutezătoa
re. „Bătrînul“ nu s-a re
semnat, nu cunoaște odih
na și nu se mulțumește 
cu succesele ciștigate pînă 
azi.

Acum e la lucru schim
bul doi. E cel mai iînăr

dintre toate schimburile 
cure deservesc laminorul 
de 800 mm. Șeful de 
schimb are 25 de ani, mai
strul de schimb tot 25 șt 
așa mai departe. Unii din-

tre tovarăși sînt, e drept, 
mai vechi în muncă. De 
pildă comunistul Ilea Ior
dan șef de echipă, lucrea
ză de mult la laminoare, 
de. aproape douăzeci de 
ani. Un alt larninorist, 
tot comunist și tot șef de 
echipă, tovarășul Ilașcu 
Gheorghe ara, de aseme-

in
ii-

ga-
su-

z/z-

nea, o experiență mai 
delungată. Experiența 
nora, plus tinerețea alto
ra. e cea mai bună 
ranție pentru realizări 
■rericare.

Munca laminorului
cepe, propriu zis, la cup
toarele adinei. Aci sînt pre
gătite lingourile pentru 
viitorul proces al lamină
rii. De temperatura Ia 
care sini încălziți coloșii 
metalici depinde in cea 
mai mare măsură calita
tea produselor elaborate 
in secție. Cuptoraru au. 
prin urinare, o muncă de 
răspundere. Ei o îndcpli-

nesr cu grija cea ma 
mare. Acum e rindul echi 
pei lui Suciu Andronn 
Iar pe macaraua de l 
cuptoare lucrează Cinci, 
ian. Amindoi fac part, 
din puternicul front 
membrilor de partid și s 
evidențiază prmtr-o mur 
că exemplară.

Organizatorul grupei, d 
partid din acest schimb 
tovarășul Voivoda loan. Ic 
tă ce ne spune.

'La începutul 
luni, in cadrul 
rii de producție
comuniștii au analizat c 
de obicei, cu seriozitate

M. JANCU

acești 
consfătu 
pe secți

(Continuare în pag. 2.i



JțGENDÂ CUtTUR^cA

Turneu în regiune
Teatrul muncitoresc al C.S.H. a prezentat sîm- 

bătă și ieri, în comunele Dobra și Govăjdia piesele 
„N-aveți o cameră în plus ?“, comedie în 3 acte de 
i'lorin Vasiliti, și „Take, Iankc și Kadîr", comedie 
în 3 acte de Victor Ion Popa. In curînd colectivul 
teatrului va începe repetițiile unei noi lucrări dra
matice originale cu subiect din actualitate.

Aniversarea nașterii lui 
Tudor Arghezi

Scriitorul Radu Bourea- 
nu a vorbit joi 26 mai, la 
clubul muncitoresc din 
O.M., in fața unui însem
nat număr de oameni ai 
muncii din. orașul nostru, 
despre viața șt activitatea

Concursul brigăzilor de agitație
Duminică 29 mai s-a 

desfășurat un concurs al 
brigăzilor artistice de agi
tație din C.S.H. Aceasta 
a fost faza pe întreprinde

Din munca schimbului doi
(Urmare din pag. l-a)

spirit de răspundere, toa
te problemele legate de 
îndeplinirea anga/amentu- 
lui pe care laminatorii 
și l-au luat în cinstea Con
gresului partidului. S-au 
analizat unele deficiențe și 
s-a pornit imediat la înlă
turarea lor. Iti luna trecu
tă schimbul nostru a fost 
fruntaș pe secție: 113,59 da 
realizare de plan. Este un 
succes care îndeamnă pe 
fiecare dintre noi să-și în
cordeze puterile pentru 
menținerea acestui loc de 
frunte în întrecerea socia
listă".

O rîvnă deosebită arată 
in muncă manevranții To- 
pliceanu Ion și Oprinescu 
X'asile. Maistrul de schimb 
tovarășul Nedelcu Nicclae, 
e prezent peste iot cu în
suflețirea tinereții, cu do
rința vie ca schimbul lor 
să fie la înălțimea frumo
sului renume de care se 
bucură laminatorii vechiu
lui laminor al combinatului. 

lui Tudor Arghezi, cu oca
zia aniversării a 80 de am 
de la naștere. In continu
are au fost citite citeva 
din lucrările marelui nos
tru poet.

re a concursului cultural
ul tistic indii nat celui de-al 
IlI-lea’ Congres al partidu
lui.

Angajamentul in cinstea 
Congresului este de 3.000 
tone produse laminate. Pî
nă la 27 iunie întregul 
sector a înregistrat o de
pășire a sarcinilor de pro
ducție de 1.660 tone. 
Schimbul aflat acum la 
lucru e fruntaș și in lupta 
pentru reducerea rebuturi
lor : aproape 50 la sută 
sub cifra admisă.

...Poate că unii dint re lu
minătorii prezenți în acest 
schimb vor lucra miine la 
liniile de laminare, la cup
toarele, pe macaralele, sau 
in cabinele de manevra 
ale marilor laminoare des
pre care proiectul de Di
rective al Congresului al 
III-lea al P.M.R. vorbește 
că se vor construi in viito
rii ani la Hunedoara. Ei 
vor dovedi atunci că și-au 
însușit meseria, cunoștin
țele tehnice și dragostea 
de muncă aici, la lamino
rul de 800 mm., care a dat 
siderurgiei noastre aittea 
cadre destoinice.

Activitatea
De curînd, a luat ființă 

în orașul nostru Casa o- 
rășenească de cultură. 
Menită să însumeze mun
ca cultural-artistică de 
masă din instituțiile 
principale ale Hunedoarei, 
(organizațiile sindicale 
ale instituțiilor spitali
cești, de învățămînt, sfa
tului popular, întreprin
derii de industrie locală, 
gospodărie orășenească 
și altora) prin înființa
rea ei și . începutul de 
activitate, Casa orășe-

-------------------»------- ----------- —-
AZI VĂ INFORMĂM DESPRE:

Noul orar al trenurilor
La 29 mai ora „0“ a intrat în funcțiune noul 

orar al trenurilor. Iată sosirile și plecările din ga
ra Hunedoara :

Hunedoara — Simeria
jPlecr, 23,35 6,20 7,29 11,20 15,30 17,22 19,35

(Sosiri 0,11 6,56 8,05 12,12 16,06 17,58 20,11

Simeria —■ Hune do ar a

jpiecr. 2,20 5,30 9,40 13,41 16.12 18,25 21,36

jSosiri 3,15 1 6,14 10,21 14,26 16,54 19,06 2?,21

Colectivul oțelărici 'vechi, in 27 de ziie din luna 
mai a produs peste, plan 2.442 tone oțel. Echipa 
prim-topilorului Clusch Osvald și-a adus o contribu
ție de scamă la realizarea acestui succes.

începe să
jueaseă de cultură este- 
alaiuri de întreprinderile 
mari (combinatul siderur
gic și I.C.S.H.) un factdr 
vin în procesul de cultu
ralizare a oamenilor mun
cii.

Pînă astăzi activează 
în cadrul Casei orășe
nești de cultură corul pio
nierilor, un cor mixt (di
rijor tovarășul Herman 
Rotii) și o echipă de 
dansuri populare. Atunci 
cînd s-au prezentat în 
fața publicului (corul 

se înfiripe 
pionierilor și echipa de 
dansuri) acestea au pri
mit aprecieri pozitive. 
Munca de întărire a a- 
cestor ansambluri artisti
ce și de înjghebare a al
tora noi este în curs de 
desfășurare. Se preconi
zează, de pildă, începu
tul activității unui colec
tiv de teatru, care s-ar 
putea sprijini pe elemen
tele talentate și cu dra
goste de muncă, din ca
drul secției de învăță
mînt și cultură orășenești, 
spitalul unificat etc, și 
care ar putea începe cu 
repetițiile unor piese in
tr-tui act, apoi în trei 
acte. Pe parcursul activi
tății Caăa orășenească de 
cultură se poate îmbogăți 
și cu alte forme de mun
că, așteptate cu interes 
de către constructorii și 
siderurgiștii hunedoreni. .

Biblioteca
Mai zilele trecute am 

intrat la biblioteca clubu
lui sidertirgișlilor din 
O.M. Era înainte de amia
ză și la ora aceea erau 
puțini cititori. Mi-au atras 
atenția doi tineri care cu 
brațele încărcate cu cărți 
treceau într-o sală alătu
rară. „La laminorul blu
nting, se înființează o no
uă bibliotecă", mă desluși 
tovarășa Elena Bogdăne* 
cu. Este o bibliotecă vo
lantă care își va desfă- 
șuia activitatea îiiir-una 
din secțiile mari ale com
binatului, la laminorul de 
1.000 mm. Pe cei doi ti
neri i-ain găsit înregis
trând cele 100 de cărți 
pe care le împrumutau de 
la biblioteca clubului. Arn 
afl”t că unul din 
ei este responsabil 
cultural în comitetul de 
secție, iar tovarășa Dudilă 
Victoria noua bibliotecară

Contribuții ;nedorite
De la o vreme trecă

torii cu rosturi prin pia
ță, sau pe străzile din 
centru, participă fără vo
ia lor ia unele spectaco
le neplăcute. Eroii aces
tor spectacole sint o se
rie de distribuitori de 
„loz iii plic", plasați Pen
tru exercitarea meseriei 
<or pe trotuare, în locu
rile unde aglomerația 
este cea mai mare. .4- 
ccștia iși aduc un scaun, 
o masă, un coș (inutil) 
pentru hirtii și — cei 
mai inventivi — se asi
gură cu unele mijloace 
sonore pentru atragerea 
cumpărătorilor (table, 
borcane in care lovesc 
cu obiecte de lemn, sau

ocupaCel dintîi este maistru in 
sala de mașini iar tovară
șa Dudilă este contabilă. 
Amîndoi sînt animați de 
dorința ca în secția lor 

activitatea culturală să cu- 
noască un nou âvînt.

Cel dintîi cititor a fost 
tov. Guș Vasile, șofer. Pe 
fișa lui, cri nr. 1, a tost 
tr< < ută cartea : „6 ani cu 
Lenin" de Ghil, care a 
fost șoferul lui Vladimir 
Ilici, Fișa cu nr. 2 apar
ține manevrantului loan 
Grigoreanu pe care l-a a- 
tras cartea lui Ion Călu
gării „Oțel și pîirie" și 
romanul lui Furmanov 
„Răzvrătirea".

Perrtru o difuzare largă 
a cărților în rîndul co
lectivului de muncă de 
la bluming s-a făcut cu
noscută înființarea bib
liotecii prin afișe, iar 
responsabilii culturali 
din grupele sindicale se 

strigă tare etc.) Plicuri 
le lozurilor se împrăștie 
pe jos, se face gunoi 
se produce îmbulzeală

In orașul nostru cetă
țenii duc o acțiune per
manentă pentru înfrumu
sețarea fiecărui loc. ma- 
ntfeslă o grijă de ad‘- 
mirați gospodari față di 
aspectul civilizat ai 
străzilor și parcurilor 
De ce, dar, este îngă
duită această contribuție 
nedorită a vînzătoriloi 
de loz în plic? Vinza 
rea lozurilor trebuie fă
cută în puncte cu desti
nație anume și sfatul 
popular este dator să ia 
măsurile corespunzătoa
re

îndrumarea,
spre bibliotecă, al cărei 
program de funcționare a 
și fost statilit pentru 
zilele de marți, joi și 
simbata între orele 7—8 
și 14—15 astfel ca mun
citorii din toate schimbu
rile să poată împrumuta 
cărți.

Organizarea de recen
zii și prezentări de cărți, 
urmate de discuții va 
face cu siguranță ca un 
număr mereu crescînd 
de muncitori de la lami
norul bluming să se nu
mere printre cititorii pa
sionați ai bibliotecii noîi 
înființate.

Ansamblul 
muzical 

al I.C.S.H. 
la Teliuc

la 
cl
in- 

a
se.

nit și chiar depășit. În
suflețirea și entuziasmul 
de care acești plămădi- 
tort ai fontei sint cu
prinși, își are de citeva 
zile un nou și puternic 
izvor : proiectul de Di
rective ale Congresului 
P.M.R. care le deschide 
în față vastul program

să vedem ce anume pu
tem face pentru ca el să 
prindă viață șt mai ales 
acele prevederi care se 
referă la creșterea pro
ducției de fontă. In a- 
cc-astă direcție, este ne
cesar ca de acum înain
te cauperiștii să facă 
schimbările de la gaz pe

...Prim-țurnalistul Re
mus Hrițcu, un tînăr 
mărunțel și inimos din 
fire, stă pe marginea ri
nei finind în mină o 
țeavă din gura căreia 
țișnește o flacără alb- 
roșiatică spre pămîntul 
reavăn pe care-l așezase 
cu dibăcie el și ortacii 
din echipa pe care o 
conduce. Nemișcat cu
prindea cu privire.a-i is
coditoare „uriașul" îm
brăcat in blindaje de 
oțel din care se ivesc o 
sumedenie de țevării.

Alaiuri de silueta jur
nalului, doi dintre uceni- 
niai prim-topiiorului, e- 
levi la școala profesio
nală, Șerbănescu Vasile 
și Mariș Ionel, făceau cu 
iuțeală bulgări din pă-

mint argilos pentru ma
sa carbonică. In mișcă
rile. lor ca și în mișcările 
lăcătușilor de la între
ținere, care schimbau 
axul motorului de 
mașina de perforat, 
teai un fragment din 
trecerea vie, dirză, 
întregii echipe care
pregătea pentru elabo
rarea unei noi șarje de 
fontă.

Vecinii lor, oamenii 
din echipele tovarășilor 
loan. Bildea, Stelian Tă- 
glrță și Alexandru Hăj- 
dățan, munceau cu ace
eași rîvnă: la rine, la 
pregătirea brușilor (bul
gări din pămînt argilos). 
la șt icuri... Peste tot o 
dorință unanimă și arză
toare de a face tot ce 
stă in putință pentru ca 
atunci cînd se va da 
semnalul de descărcare 
a vreunui agregat să nu 
se piardă nici un mintii 
pentru ca rodul hărniciei 
lor să sporească mereu 
șt astfel angajamentul 
întregului colectiv luai 
în cinstea Congresului 
partidului să fie îndepli-

de construcție socialistă, 
de bunăstare și fericire.

— Mărețele perspecti
ve cuprinse in proiectul 

Directive — căută să 
explice maistrul Ion

lie
ne
Munteanu care lucrează 
in acest schimb — ne-au 
entuziasmat, ne-au înze
cit eforturile.

— E adevărat — spu
ne și comunistul Gheor- 
ghe Costache, șef caupe- 
rist. Datorită faptului că 
proiectul Directivelor ne 
înfățișază imaginea vii
torului apropiat . trebuie

vînt in modul cel mat 
Concret, pentru a na 
produce deranjamente 
cauperelor șt astfel fur
nalelor. La fel, lăcătușii 
șt apaductierii trebuie să 
aibă o mai mare grijă 
pentru răcirea perfectă a 
furnalelor incit să se. 
preîntîmpine eventualele 
perforări și arderi ale 
gurilor de vînt.

— Asupra 
biecttve șt a 
maiștrii șt 
de schimb 
spus părerea

aceSfor o- 
altora, not, 

inginerii 
— și-a 

iov. loan

Munteanu — ne-am și 
îndreptat atenția. Măsu
rile pe care le-am luat 
pentru buna funcționare a 
jurnalelor și descărcarea 
lor conform graficului 
stabilit, au dat și conti
nuă să dea rezultate 
bune care sint întruchi
pate în cele 9.515 tone 
fontă pe care le-am pro
dus peste plan de ia în
ceputul anului și pînă in 
ziua de 25 mai in redu
cerea consumului de 
cocs pe tona de fontă in 
perioada 1—23 mai cu 82 
kg., de calcar cu 45 kg... 
ceea ce a dus la obți
nerea unei economii la 
prețul de cost de aproape 
700.000 tei. Aceste reali
zări ar fi fost poate și 
mai mari dacă prim-topi- 
icrii și topitorii ar putea 
să-și urmărească ziln C 
propriile succese. Dar, 
fiindcă narmalorii nu 
completează în fiecare zi 
graficele (în ziua de 26 
mai erau incomplete ince- 
pînd cu ziua de 20 mai) 
ei sint puși în situația 
să nu știe cit anume au 
produs în ziua preceden-

tă echipele sau furnalele 
respective...

In vreme ce discuțiile 
noastre se înfiripează și 
scoteau la iveală noi as
pecte ale luptei pentru 
mai multă fontă și de 
bună calitate, pentru cit 
mai multe economii, aten
ția ne-a fost atrasă de iz
bucnirea unor flăcări ur
mate de o lumină puter
nică.

— Oamenii din echipa 
candidatului de partid .4- 
lexandru Hăjdățeanu de 
la furnalul nr. 4 — excla
mă cineva — au slobozit 
zgura. In întrecerea pe 
profesii ce se desfășoară 
ei stau cel mai bine...

Intre timp, a fost golii 
și furnalul nr. 2 unde 1- 
am găsit pe prim-topito- 
rul Remus Hrițcu. Din 
furnalul ce-l deservea e- 
chipa lui, ieșea, curgind 
liniștit pe rină, un șuvoi 
de fontă. Poate în acea 
clipă acest șuvoi era 
așteptat de muncitorii de 
la cuploarele Siemens 
Martin....

A. BALINIȘTEANU

.Miercuri 25 mai, ansam- 
tlul muzical al întreprin
derii de construcții siderur
gice a prezentat la Teliuc. 
un concert muzical. Cele 
cîteva sute de mineri pre
zenți la spectacol au a- 
plaudat cu căldură pe ta- 
lentații interpreți ai an
samblului artistic hunedj- 
rean.

In curînd acest concert 
va avea loc și în fața 
publicului din crașul nos
tru.

Conferinfă
Ieri la ora 11 a.m. tc 

varășul profesor uinversi- 
tar Gheorghe Petrescu a 
vorbit despre „Seismolo
gia, instrument de investi
gație pentru studiul struc
turii interne a pâmîntului". 
Această conferință a avut 
loc în cadrul lectora tulii" 
pentru ingineri și tehnici
eni din C..M.H. și s-a ținut 
în sala mică a clubului 
muncitoresc din O.M.

I n



Spre noi succese]

Plenara Comitetului orășenesc de partid Hunedoara
Plenara Comitetului o- 

rășenesc de partid Hune
doara cu activul său, care 
a avut loc zilele trecute în 
sala noului club din O.M. 
a dezbătut proiectul Direc
tivelor Congresului al III- 
lea al P.M.R Cei care au 
luat cuvîntul la plenară, 
au exprimat profunda lor 
bucurie și mîndrie față de 
mărețele obiective stabilite 
de partid în lupta pentru 
înflorirea economiei noas
tre naționale, pentru ridi
carea nivelului de trai al 
celor ce muncesc. Partici
pant, în cuvîntul lor, au 
făcut o seamă de propu
neri practice în vederea 
descoperirii și punerii în 
valoare a rezervelor din 
fiecare unitate economică 
a orașului nostru, sugestii 
și observații pe marginea 
proiectului de Directive.

Tovarășii Cătană Nico
lae — director general al 
combinatului siderurgic, 
Cogan Alexandru — direc- 

gencral al I.C.S.H., Ar- 
ueleanu loan — președin
tele Sfatului popular oră
șenesc și alții au arătat 
minunatele perspective de 
înflorire a orașului Hune
doara în următorii șase 
ani. Printre altele ei au 
subliniat că siderurgiști- 
lor combinatului nostru

------------------------------------------------------------ —

Cresc rîndurile partidului
In primele luni ale anului la I.C.S.H. au exis

tat peste 80 candidați de partid cu.stagiul expirat. 
Acest lucru a dat de gîndit comitetului de partid. In 
urma măsurilor luate, s-a reușit ca treptat să fie pri
miți de către organizațiile de bază în rîndul mem
brilor de partid. In momentul de față la' I.C.S.H. 
nu există nici un 'candidat de partid cu stagiul 
expirat.

’■ Mai mult, în cinstea Congresului partidului
> mai multi tineri constructori și-au înaintat ce

reri către organizațiile de bază pentru a fi pri
miți în rîndul candidați lor de partid. Astfel în 
ultima perioadă de timp organizațiile de bază de 
aici au primit 40 de muncitori fruntași în produc
ție în rîndul comuniștilor. Printre aceștia se numă
ră lăcătușul Raduli Ștefan, Betzi Valentin de la 
montaj, excavatoriștii Manolesctt Ion și Pătruț Ma
rin, mecanicul auto Craiu Marin și alții.

-------------------------------- ---------------------------------------

Pe urma materialelor publicate
In ziarul „Uzina noas

tră" nr. 830 din 12 mai 
a.c. a apărut o notă în 
care se sublinia că pentru 
confecționarea unei perechi 
de pantofi de către ateli
erul de cismărie al coope
rativei „Drum nou" au 
fost necesare patru luni 
de zile.

Conducerea cooperativei 
♦ ♦--------------------------------

le revine sarcina de a-și 
aduce din plin contribuția 
la obținerea în; anul 1963 
a cca. 2:000.000 tone fontă, 
3,300.000 tone otel, pes
te 2.000.000 tone laminate 
finite pline etc. In acest 
scop, au spus vorbitord, 
este necesar ca în viitorul 
apropiat productivitatea 
muncii să crească cu 35— 
45 la sută, iar prețul de 
cost pe combinat să fie 
redus cu 15—20 la sută. 
Sporul producției de me
tal se va realiza prin 
creșterea productivității la 
actualele agregate și prin 
construirea unei secții noi 
de furnale de mare capa
citate, 3 cuptoare Martin 
de 400 tone/șarje. Pentru 
asigurarea producției de 
laminate se va construi 
de asemenea în orașul 
nostru o nouă secție de 
laminoare cu o capacitate 
de cca. un milion tone 
laminate finite.

Un accent deosebit se 
va pune pe construirea 
de noi apartamente pentru 
siderurgiștii hunedoreni. In 
cuvîntul fiecărui vorbitor 
a răzbătut mîndria față 
de măsurile care vor face 
să se transforme și mai 
mult înfățișarea Hunedoa
rei, odată cu înfăptuirea per 
spectivelor de viitor spre

„Drum nou", arată în răs
punsul dat ziarului . că 
cele semnalate sînt întru 
totul juste și că a luat 
măsuri pentru ca situația 
să nu se mai repete. Ast
fel responsabilul secției 
de cismărie a fost schim
bat cu un alt tovarăș co
respunzător din punct de 
vedere profesional. 

care se îndreaptă harni
cul nostru popor sub con
ducerea partidului.

Numeroși participaiiți la 
plenară, printre care to
varășii Șoimcși Ștefan — 
secretarul organizației de 
bază de la noua oțelărie 
warn n, GonsiafnineȘcu 
Constantin — șeful secției 
I furnale, au vorbit despre 
necesitatea organizării u- 
nor cursuri de calificare 
pentru viitorii oțelari și 
furnal iști care vor deser
vi noile agregate ce vor 
fi puse in funcțiune în pe
rioada următoare. Noi 
vom face totul, au arătat 
vorbitorii ca pentru noile 
cuptoare Martin și noile 
furnale să creștem oameni 
de nădejde, care să stăpî- 
nească tehnica înaintală, 
pentru că numai in felul a- 
cesta vom reuși să obținem 
o producție și productivi
tate mărită.

Secției a Il-a furnale in 
următorii ani îi revin sar
cini sporite. Despre aceas
ta a vorbit tovarășul Cis- 
maș Gheorghe maistru 
la furnalele 5—6, arătind 
eă in viitor va trebui pus 
un accent deosebit pe mă
rirea capacității de pro
ducție a celor două furnale 
de mare capacitate existen
te Vorbitorul a arătat 
că muncitorii și tehnicie
nii de aici sînt hotărîți 
să lupte cu perseverență 
pentru îndeplinirea preve
derilor Directivelor, să 
gospodărească mai bine 
metalul, să acorde o deo- 
sebiiji atenție economi
sirii de materii prime, 
reducerii declasatelor, îm
bunătățirii calității fontei

Tovarășii Covaliov Cor
nel și Coti Emeric de la
I.C.S.H.  au exprimat ho- 
tărirea constructorilor de 
a realiza înainte de ter
men sarcinile ce le revin 
în ridicarea mărețelor o- 
biective industriale, de 
a-și concentra eforturile 
spre folosirea tehnicii 
înaintate, extinderea micii 
mecamzari pe șannereie 
de construcții. In scopul 
tealizării înainte de ter
men a construcțiilor in- 

Constructorii de pe șan
tierul unde se înalță noul 
gigant al siderurgiei noas
tre au luat cu satisfacție 
cunoștință despre persț 
pectivele înscrise in pro
iectul Directivelor Congre
sului partidului, care arată 
că: „Atenția principală 
in domeniul dezvoltării 
industriale se va acorda 
sporirii producției siderur
gice, pentru satisțacerea 
in măsură din ce in ce 
mai mare a nevoilor cres- 
cînde de oțel și laminate 
ale economiei naționale". 
Noul cuptor Martin de 400 
tone care se construiește 
face parte din acest măreț 
program de dezvoltare a 
industriei grele.

Cine vizitează în aceste 
zile șantierul rămine 
de-a dreptul impresionat. 
Imensa hală și-a primit 
contururile definitive; se 
continuă lucrările de aco
perire a ei cu tablă ondu

diistfiăle, Vorbitorii au ce
rut de asemenea. întări
rea și lărgirea colabora 
rii intre combinat și 
I.C.S.H., în mod deosebit 
în problema îmbunătățirii 
transportului materialelor 
de construcții.

Participanții la .plenară 
‘au dezbătut cu simț de 
răspundere și alte proble
me ce privesc îndeaproa 
pe dezvoltarea orașului 
Hunedoara m lumina 
proiectului de Directive. 
Tovarășii Coste Vasile, șe
ful secției de învățăniint 
și cultură a sfatului popu
lar orășenesc și Popovici 
Dan directorul spitalului, 
după ce au exprimat bu
curia intelectualilor hune- 
doreni față de proieciui 
Directivelor, au subliniat 
marile realizări ce s-au 
tăcut în Hunedoara In 
anii regimului nostru de 
mocrat-popular pe tărîniu! 
dezvoltării în/ățămîntului, 
culturii și în problemele 
sociale. Totodată vorbito- 
tii au reliefat perspective
le mărețe pe care Ie des
chide proiectul de Directi
ve pentru dezvoltarea fn- 

, vățămîntului și culturii 
precum și sarcinile ce le 
revin intelectualilor.

Printre cei care au mat 
luat cuvîntul se numără 
tovarășii Ramba Mircea. 
Vlaicu Nicolae, Rusan E- 
ronlnf, Socol Ion, lancu 
Sora și alții, care au sub
liniat preocuparea munci
torilor, inginerilor și teh
nicienilor din întreprinde
rile orașului nostru pentru 
folosirea cît mai deplină 
a capacităților de produc
ție, introducerea în pro
ducție a tehnicii noi, reali
zarea de economii etc.

Lucrările plenarei comi
tetului orășenesc de par
tid, au exprimat atașamen
tul oamenilor muncit din 
Hunedoara față de politi
ca justă a partidului nos
tru, precum și angajamen
tul acestora de a-și consa
cra toate forțele luptei pen
tru îndeplinirea mărețului 
program dfe înflorire a 
economiei noastre națio
nale.

Noul gigant al siderurgiei
lată și placarea pereților 
laterali cu plăci ^prefabri
cate din beton. Ih interio
rul halei au început să a- 
lerge pe căile rulante 
primele macarale care 
transportă piesele pentru 
montaj. însuflețirea cu 
care se lucrează peste tot 
întruchipează năzuința oa
menilor de a traduce în 
fapte mărețele perspective 
ce le stau in față. Primul 
obiectiv pentru care se dă 
bătălia în aceste zile este 
ca la 23 August din no
ul cuptor să pornească 
primul șuvoi de oțel. Exis
tă nenumărate garanții că 
așa va fi. La multe lu
crări constructorii au oiș
ti gat avans de citeva zile 
și nu vor cu nici un preț 
să piardă cituși ele puțin 
din acest succes, ci luptă
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Contribuția celor de la baze și depozite
Alături de constructorii 

de pe șantierele I.C.S.H. 
o contribuție însemnată la 
îndeplinirea planului de 
producție o aduc și mun
citorii din sectorul taze 
și depozite.

Nu este un lucru ' ușor 
să recepționezi și să expe- 
diezi zilnic sute de tone 
de piese metalice, cărămizi, 
ciment și alte material» 
necesare mărețelor cons- 
tiucții. Totuși, cei care 
muncesc aici, se străduiesc 
să facă totul pentru 
ca bravii, constructori de 
la noua oțelărie din Hune
doara, turnătoria de lingo- 
ticre de la Călan etc. să 
aibă materialele necesare 
la timp. Printre cei care i

------------------------ ♦♦

Seară I
In ultima vreme comi

telui sindical de la spi
talul unificat din Hune
doara a acordat o mare 
atenție îmbogățirii activi
tății culturale, care are 
acum forme variate.

Activtiate bogată la colțul roșu
La colțul roșu al noii oțelării Martin se desfă

șoară o bogata activitate cultural-artistică. In fie
care joi la orele 18 oțelării se adună aici pentru 
a viziona diferite spectacole artistice prezentate 
de brigada artistică de agitație, sînt organizate au
diții muzicale, concursuri de șah și sînt prezentate 
conferințe interesante. De pildă, programul pe luna 
iunie cuprinde spectacolul brigăzii artistice de agi
tație ce se va prezenta la 2 iunie pentru fruntașii 
în întrecerea socialistă care cinstesc Congresul 
partidului prin realizări de seamă în activitatea de 
producție ; la 6 iunie va fi organizată o seară de 
poezie Nicolae Latiș, iar pentru joia următoare s-a 
prevăzut tema : „De vorbă eu Eroul Muncii Socialis
te, Ștefan Tripșa, despre călătoriile sale în 
U.R.S.S., R. P. Chineză,Grecia și Turcia". Un con. 
curs de șah și o audiție muzicală vor avea loc Ia 
23 iunie, iar la 30 iunie conferința : „Despre mo
rala proletară".

să-l dezvolte pe zi ce tre
ce.

In mijlocul halei a în
ceput să se înalțe silueta 
cuptorului. Stilpii și armă
tura metalică sînt gata. 
Aici lucrează oamenii din 
brigada comunistului Pa
vel Gligor. De trei săp- 
tămini, din dorința de a 
termina mai repede cons
trucția metalică a cuptoru
lui, lucrează pe șantier 
zilnic cite 16 ore. La în
ceput s-au. angajat să e- 
jcctuezc 100 ore muncă pa 
triolică dar nu au mai 
ținut cont de aceasta. Au 
spus conducerii șantierului 
să le ponteze in contul 
muncii patriotice orele lu
crate peste program. Pînă 
mai zilele trecute membrii 
acestei brigăzi efectuaseră 
peste 400 ore muncă pa- 

aduc o contribuție de sea
ma la îndeplinirea și de
l'd’ irea sarcinilor de plan, 
de la sectorul baze și de
pozite, se numără tovarășii 
Ionescu Iulian, Badea I-

---------------- ««-------------------

Tinerii își țin cuvîntul
Recent, organizației de 

bază U.T.M. de la lamino
rul de 800 i-a fost înmî- 
n.at „Drapelul de organiza
ție fruntașă pe combinat" 
pentru succese deosebite 
obținute în toate domeni
ile de activitate. Cu oca
zia primirii acestei distin
cții, tinerii s-au angajat 
ca în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al partidu-

i t e r a r ă
Joi 26 mai a fost or

ganizata o seară literară 
dedicată lui George Coș- 
buc și Ady Endre, cu as
pecte din operele lor în
chinate luptei pentru li
bertatea poporului.

tnoifai. Și rodul muncit 
lor e mult apreciat deoa
rece zidarii șarnolori vor 
primi front de lucru la 
timp.

— Dorința noastră este 
— declară tovarășul Pavel 
Gligor — ca șimbătă (28 
mai) să se poată face re
cepția blindajului cuptoru
lui și noi să începem altă 
lucrare. De luni, o echipă 
din brigadă noastră va 
începe asamblarea pieselor 
pentru cuptorul nr. 5, ca 
și la acesta — pînă la 
23 August — cel puțin un 
stilp să fie ridicat.

Șeful de brigadă apre
ciază cu drag munca oa
menilor pe care ii con
duce, deși unii dintre ei 
au învățat montajul aici 
pe șantier. Despre Ungu- 
reanu Gheorghe, se spune 

oan, Miilbacher loan, O- 
prea Porfir, Crfșan loan, 
Groza Flcrian, Iuhos Eu
gen și alții.

GAVRILA VASILE 
corespondent

lui să efectueze 500 ore 
muncă patriotică la cup
torul nr. 4 de la noua 
oțelărie Martin și să co
lecteze 300 tone fier vechi.

Pentru a-și respecta cu
vîntul dat, în ziua de 21 
mai un număr de 72 tineri 
încadrați în două brigăzi 
de muncă patriotică s au 
deplasat la noul cuptor 
unde au efectuat 165 ore 
la transportat de cără
mizi, nivelări de teren etc. 
In ce privește strîngerea 
fierului vechi, pînă acum 
ei au reușit să colecteze 
o cantitate de 114 tone.

S-au evidențiat în 
mod deosebit membrii 
brigăzilor de muncă patri
otică conduse de tovarășii 
Alupoaie Constantin și 
Mureșan Vasile.

P MIHAI
corespondent

Oțel peste plan
Topitorii de la cuptoare

le electrice ale combinatu
lui siderurgic din Hune
doara otțin succese deo
sebite în creșterea indici
lor de utilizare a agrega
telor. Aceasta a făcut ca 
de la începutul lunii mai 
și pînă în ziua de 28 ei 
să-și depășească sarcinile 
de plan cu 400 tone.

De la începutul anului 
s-au elaborat peste sarci
nile de plan mai mult de 
2.700 tone oțel special.

că este un urcător de mî- 
na-întiia, asamblează pie
sele la înălțime pe sche
letul metalic cu'mullă pre
cizie și rapiditate; Baciu 
Ioan care la început era 
muncitor necairficat, lu
crează acum cu buhe re
zultate ca montor și con, 
t'inuă să-și ridice neconte
nit calificarea profesională 
la cursurile școlii înființa
tă în acest sens.

Măreața construcție a 
noului cuptor poartă am
prenta hărniciei și pricepe
rii multor constructori cum 
ar fi Tocileanu Gheorghe, 
Vițeleanu Octavian, sudo- 
rița Iliescu Ștefana, nitul- 
torii din echipa comunis* 
lului Becze Balint și multi 
alții. Toți luptă pentru a- 
celașl țel — repurtarea 
noii lor victorii la 23 Au
gust 1960, cînd oțelării vor 
elabora prima șarjă de 
oțel din noul cuptor..



— Duminica SPORTIVA
Fotbal I Corvinul și-a recîștigat poziția de lidar 

în campionatul categoriei B seria a ill-a

hi?-» ATLETII HUNEDORENI 
PE PRIMELE LOCURI

Deși evoluția timpului 
din ultimele zile preves
tea duminică un joc o- 
nest, lipsit de spectaculo
zitate totuși iubitorii de 
fotbal din Hunedoara au 
avut ocazia să asiste la 
un meci viu disputat pînă 
în ultima clipă, pînă la 
fluierul final al arbitrului. 
In plus de aceasta liune- 
dorenii au avut satisfacția 
unei victorii strălucite re
purtată de echipa lor fa
vorită la un scor conclu
dent : 5—0 în dauna fot
baliștilor de la Gaz Me
tan — Mediaș. Nu se 
poate spune că victoria 
hunedorenilor a fost u- 
șoară — deoarece medie
șenii nu de puține ori au 
efp?tî?a/t .contra-atacur.î 
destul de periculoase. Ade
vărul este însă că hune- 
dorenii au dovedit supe- 
rioritate față de adversari 
în ce privește voința de 
luptă și orientare tactică 
în joc.

înainte de a reda cîte
va aspecte ale meciului 
de feri tretuie să mențio
năm că în general echipa 
folosită în meciul aminti.t 
a dat randamentul cuve
nit. Și aceasta ne face 
s-o spunem nu scorul ridi
cat la care a învins Cor- 
yinul Hunedoara ci felul 

-îmbucurător în care s-a 
jr.ererițat fiecare . jucător 
ăl • formației noastre. 
Aiîf apărarea — care a 
fost în permanență la posl 

. — cit și înain-tarea, care 
spre deosebire de pînă aci 
a știut să fructifice fiecare 
ocazie favorabilă de a în
scrie, au fost la înălțime, 
spre satisfacția spectato
rilor hunedoreni care, la 

rîndul lor, (dacă trebuie 
s-o spunem deschis) nu 
au fos-t la înălțime cu în
curajarea pe care trebuiau 
să o facă echipei noastre.

După părerea noastră 
medieșenii au jucat bine 
însă, faptul că reprezen
tanții siderurgiștilor hu
nedoreni au început me
ciul în plină viteză i-a de- 
ru-tat pentru moment ceea 
ce a avut ca rezultat în
scrierea primelor goluri 
cate au pecetluit de altfel 
soarta meciului. Este a- 
devărat că pe parcursul 
desfășurării meciului oas
peții și-au reveni-t însă era 
prea tîrziu, întrucît hune- 
dorenii încurajați de forul 
ce-I aveau în fața adver
sarului au jucat bine atît 
în atac cît și în apărare.

Dar iată pe scurt filmul 
victoriei repurtate ieri de 
fotbaliștii hunedoreni.

încă de la începerea 
jocului fotbaliștii hunedo
reni atacă și pun la 
grea încercare apărarea 
adversă. In minutul 9 o 
combinație a echipei noas
tre, care inițial pornește 
din mijlocul apărării, se 
sfîrșește cu o pasă dată 
de Zapis lui Anton care 
înscrie primul punct. Ime
diat medieșenii au o reve
nire — pentru moment 
însă — dar apărarea gaz
delor rezolvă cu succes 
încercările de egalare. /Mi
nutul 18 aduce cel de-al 
doilea gol al hunedore.nl- 
lcr prin Gavrilă. In mare 
vervă de joc, înaintarea 
noastră presează în conti
nuare și în minutul 21 
„cade" cel de-al treilea 
gol: după o cursă fru
moasă pe extremă dreaptă 

Pop șu-tează, Dumîtran 
(portarul oaspe) respinge 
și Zapis reia în plasă.

La 3—0 pentru hune
doreni oaspeții cedează tot 
mai mult inițiativa și ast
fel jucătorii noștri înche
ie prima repriză cu scorul 
de 4—0. Al patrulea gol 
este înscris în minutul 31 
de Pop care este deschis 
în adîncime de Zapis. Me
rită sâ amintim că după 
înscrierea celui de-al pa
trulea gol Niculescu I sal
vează un gol ca și făcui 
și imediat după aceea sal
vează Nacu în corner.

In reluare Corvinul Hu
nedoara păstrează iniția
tiva, dar înaintașii ra-tea- 
ză cîteva ocazii' clare de 
gol. Dominația insistentă 
a hunedorenilor se concre
tizează însă în minutul 55 
cînd Anton, șutează puter 
nic și portarul medieșean 
nu poate reține, scăpînd 
mingea în plasă.

După cel de-al cincilea 
gol al partidei oaspeții în
treprind cîteva contraata
curi foarte periculoase 
care îl obligă pe Nicules
cu să plonjeze curajos și 
cu succes.

Victoria de ieri bineme
ritată a echipei noastre, 
care a îndreptățit și ma| 
mult speranțele iubitorilor 
de fotbal din orașul nos-

La Bratislava: R.
Ieri, la Bratislava, echi

pa de fotbal reprezentativă 
a țării noastre a întîlnit în 
meciul retur din cadrul 
sferturilor de finală pentru 
„Cupa Europei" la fotbal 
echipa R. Cehoslovace. 
Fotbaliștii cehoslovaci au 

■tru, î-a situat din nou pț 
hunedoreni în fruntea cla
samentului din seria a III- 
a a categoriei B. Există 
acum convingerea câ în 
meciurile următoare, de
altfel decisive, sportivii 
hunedoreni nu vor des- 
minți încrederea de care 
se bucură din par-tea mi
ilor de siderurgiști.

Și pentru a dimensiona 
această încredere e sufi
cient să amintim că a- 
seară numeroase telefoane 
primite la redacție de Ia 
suporterii hunedoreni pur
tau amprenta aceluiași 
șablon : „Ce a fâcii-t Ba
ia Mare (principalul nos
tru adversar) ?... Cinste 
băieților noștri!...“

Au jucat formațiile : 
CORVINUL : Niculescu 

I — Niculescu II, Nacu, 
Coiclu — Tătaru, Mol
nar — Pop, Anton, Zapis, 
Gavrilă, Oprea.

GAZ METAN: Durai- 
Iran — Luca, Limbășan, 
Șarlea — Molnar, Oan- 
cea — Feurdian Mircea, 
Feurdian Vasile Vaczi, 
Mureșan, Zanca.

Arbitrajul lui Popescu 
Mircea — București, a 
fosă atent și corect, ceea 
ce a asigurat desfășurarea 
în bune condițiuni a me
ciului, în cadrul unei 
sportivități desăvîrșite.
—— ♦♦♦♦—

Cehoslovacia — R.

câștigat întîlnirea cu sco
rul de 3—0, calificîndu-se 
perțtru turneul final care 
va avea loc la Paris.

Lotul reprezentativ al 
țării noastre a fost com
pus din următorii jucători

Portari: Mîndru și To-

Orașul Deva a găzduit 
ieri întrecerile din cadrul 
campionatului regional de 
atletism ale școlilor me
dii și profesionale la care 
au participat echipe din 
Deva, Alba Iulia, Orăștie, 
Petroșani și Hunedoara.

In urma rezultatelor ob
ținute în cadrul întreceri
lor dintre școlile medii 
clasamentul general se 
prezintă astfel:

1. Hunedoara — 337 p.
2. Deva — 314 p.
3. Alba Iulia — 287 p.
4. Orășfie — 243 p.
5. Petroșani — 140 p. 
Cîteva rezultate ale a-

tleților hunedoreni sînt 
semnificative în ce priveș
te primul loc ocupat de o 
rasul nostru la aceste în
treceri,™

Drăgan Dinu,: 100 m. —

--------- ♦----------

Pe scurt
F.I.F.A. într-o ședință 

recentă, a luat o bineme
ritată hotărîre, de a ex
clude echipa Spaniei din 
competiția de fotbal „Gu
pa Europei" întrucît echi
pa spaniolă, din ordinele 
guvernului franchist, nu a 
primit aprobarea de a se 
deplasa în U.R.S.S., pen
tru a disputa meciul de 
cupă.

P.R. la fotbal 3-0

ma ; Fundași : Popa, Za- 
voda II, Fronca, Apolzau, 
Soare ; Mijlocași: Alexan
dru, Jenei, Nunweiller III; 
înaintași: Caccveanu, V. 
Anghel, Constantin, Mate- 
ianu, Dinulescu, Eftimie și 
Tătaru.

11,2 ; 200 m. — 24,1 ; lun
gime — 6,37 m. ; triplu 
salt — 12,48 m.

Ferenczi Iosif: 400 rn. 
plat — 52,7; 110 m. gar
duri — 16,3.

Ciutina Titus : 5 km. 
niarș — 27,016.

Karoli Bela : ciocan —
48,72 m.

Balint Iolanda : 100 m
(fete) — 14 sec.

Biscăreanu Maria : 200

m. (fete) — 29,3 sec.
Nicolae Nicoleta : gr 

tate — 8,8 m.
Și în ce privește cam 

onatul școlilor profes 
nale atleții hunedoreni 
au clasat pe primul 1 
Iată cum arată clasamen 
general în urma între 
rilor care au avut loc:

1. Hunedoara — 92,5
2. Orăștie — 91
3. Petroșani — 56,5

Rezultatele concursului nr. 22 
Pronosport

Pronosti
1. R. Cehoslovacă — R. P. Romînă 1

pronostic la pauză
2. R. Cehoslovacă — R, P. Romînă '

pronostic final
3. Prahova Ploești — Unirea Focșani 1
4. A.M.E.F.A. — G,S, Tg. Mureș 1
5. Industria sîrrnei G. Turzii — A.S.A. Sibiu 2
6. C.F.R. Cluj — G.S.M. Baia — Mare 1
7. Chimia Făgăraș — Tractorul O. Stalin 1
8. S.N.M. Constanța — Unirea Iași 1
9. G.F.R. Pașcani — Gloria Bistrița 1

10. Metalul O. Roșu — Știința Timișoara 2
11. G. S. Graiova — Metalul București 1
12. Rulmentul Bîrlad — Foresta Fălticeni X

_____— ---- —------
|^Lupte Luptătorii hunedorei 

învingători la Petrila
In cursul zilei de ieri 

la Petrila s-au desfășurat 
întîlnirile de lupte libere 
din cadrul campiontului 
regional pe echipe. In ca
drul acestei competiții 
s-au înfruntat echipele Jiul 
— Petroșani, Minerul — 
Petrila și Corvinul — Hu
nedoara. Luptătorii hune
doreni au repurtat victorii 
strălucite clâsîndu-se la 
majoritatea categoriilor pe 
primul loc.

lată pe cîștigătorii h 
nedoreni ai acestei comp 
tiții, în ordinea categor 
lor, care au cîștigat dre 
tul de a se prezenta la 
nala ce se va des ,u 
la 10—11 iunie a.c. la 
rasul Stalln :

Categoria 50 kg. : Pet 
șor Florea; categoria 
kg.: Ciură Ioan ; categ 
ria 63 kg.: Ciobanu Mi 
cel : categoria 67 kg. : II 
tinceanu Cornel; categoi

CATEGORIA B
Seria l-a

C.F.R, Pașcani — Gloria Bistrița 2—0; Prahova 
Ploiești — Unirea Focșani 5—0; S.N.M. Constan
ța — Unirea Iași 2—1; Rulmentul Bîrlad — Fo
resta Fălticeni 2—2; Dinamo Galați — Victoria 
Buzău 3—0; Știința București — C.S.M. Rădăuți 
0—2; C.S.M.S. Iași — Dinamo Suceava 3—0.

1. C.S.M.S. Iași 22 17 3 2 07:18 37
2. Dinamo Galați 22 16 2 4 53:25 34
3. Prahova Ploiești 22 8 8 6 45:31 24
4. Știința București 22 9 5 8 43:26 23
5. Dinamc Suceava 22 8 7 7 32:33 23
6 Unirea Iași 22 8 5 9 27:27 21
7 S.N.M. Constanța 22 7 7 8 27:31 21
8. Foresta Fălticeni 22 7 7 8 27:40 21
9. Rulmentul Bîrlad 22 9 3 10 23:40 21

1f). Gloria Bistriț» 22 ti 6 10 27:27 18
11. C.F.R. Pașcani 22 6 6 10 22:31 18
12. Victoria Buzău 22 5 6 II 25:36 16
13. Unirea Focșani 22 3 10 9 23:45 16
14. C.S.M. Rădăuți 22 6 3 13 24:51 15

Etapa viitoare:
Unirea Iași — Dinamo Galați; C.F.R. Pașcani Ști

ința București; Gloria Bistrița — Dinamo Suceava; 
Unirea Focșani — G.S.M. S. Iași; C.S.M. Rădăuți — 
S.N.M. Constanța; Foresta Fălticeni — Prahova Plo
iești; Victoria Buzău — Rulmentul Bîrlad.

Seria a ll-a
C.F.R. Timișoara — Flacăra Moreni 4-0; G.S. Cra

iova — Metalul Titani 4—2; C.S.M. Reșița — Dru
beta Tr. Severin 7—0; Poiana Cîmpina — Știința 
Craiova l—0; Metalul Oțelul Roșu — Știința Ti
mișoara 0—3; Dinamo Ob >r — Metalul Tîrgoviște 
1—1; Dinamo Pitești — C irpați Sinaia 3—0.
I. Știința Timișoara 22 14 4 4 44:17 32
2. Dinamo Obor 22 12 4 6 37:28 28
3. Dinamo Pitești 22 11 4 7 35:32 26
4. C.F.R. Timișoara 22 10 5 7 39:21 25
5. Poiana Cîmpina 22 10 5 7 26:25 25
6. Flacăra Moreni 22 li 1 10 36:38 23
7. Metalul Tîrgoviște 22 9 3 10 40:37 21
8. Știința Craiova 22 9 3 10 27:26 21
9. C. S. Craiova 22 7 6 9 26:39 20

10. Metalul Reșița 22 8 3 11 44:36 19
11 Metalul Titani 22 9 1 12 29:36 19
12. Drubeta Tr. Severin 22 7 5 10 29:42 19
13. Metalul Oțelul Roșu 22 6 4 12 29:48 17
14. Carpați Sinaia 22 5 4 13 25:41 14

Etapa viitoare

1. Corvinul Hunedoara 22 12 8 2 47:17 32
2. C.S.M. Baia Mare 22 12 6 4 47:20 30
3. C. S. Oradea 22 11 5 6 34:25 27
4. A.S.A. Sibiu 22 6 11 5 33:26 23
5. Ind. Sîrmei Cîmpia T. 22 7 9 6 36:30 23
6. Recolta Cărei 22 8 7 7 31:33 23
7. C.F.R. Cluj 22 Iii 2 10 29:20 22
8. A.M.E.F A. 22 9 4 9 22:25 22
9. Gaz Metan Mediaș 22 6 8 8 23:36 20

10. Rapid Cluj 22 6 7 9 23:33 19
ÎL Tractorul Or. Stalin 22 5 8 9 23:24 18
12. Chimia Făgăraș 22 8 2 12 28:43 18
13. C. S. Tîrgu Mureș 22 7 3 12 18:40 17
14. C.F.R Arad 22 1 4 13 16:32 12

Etapa 4H itoiare:
Știința Timișoara — Carpați Sinaia; Drubeta Tr. 

Severin — C.F.R. Timișoara; Metalul Oțelul Roșu — 
C.S. Craiova; Metalul Titanii — Dinamo Pitești; Me
talul Tîrgoviște — C.S.M. Reșița; Flacăra Moreni — 
Poiana Cîmpina; Știința Craiova — Dinamo Obor.

Seria a lll-a
G.S. Oradea — C.F.R. Arad 1—0; Chimia Făgă

raș — Tractorul Or. Stalin 1—0; A.M.E.F.A. — 
C.S. Tîrgu Mureș 3—0; Corvinul Hunedoara — Gaz 
Metan Mediaș 5—0; C.F.R. Cluj — C.S.M. Baia Mare 
l—0; Industria Sîrmei Cîmpia Turzii — A.S.A. Sibiu 
1—2; Recolta Cărei — Rapid Cluj 2—0.

71 kg. : Prejban Ion ; c 
tegoria 75 kg. : Lupu FI 
rea ; categoria grea : C 
ste Florea.

--------- 4----------

O partidă slah 
disputată

In deschiderea meciu 
Corvinul Hunedoara 
Gaz Metan Mediaș, 
disputat meciul din ca 
pionatul regional de 1 
bal dintre Șantierul IC 
Hunedoara și Victoria < 
lan. După ce hunedore 
au fost conduși cu 2- 
în ultimele minute au r 
șit cu greu să egale 
Partida a luat sfîrșit 
rezultatul de 2—2. Hu 
dorenii au pierdut pe 
ren propriu un punct [ 
țios, situîndu-se pe locu 
din seria I-a a campio 
tufui regional de fotbal

Gaz Metan Mediaș — A.M E.F.A.; C.S. Tîrgu Mu
reș — Corvinul Hunedoara; Rapid Cluj — Chimia 
Făgăraș; C.F.R. Arad — Tractorul Orașul Stalin; 
A S.A. Sibiu — Recolta Cărei; G.S. Oradea — G.'F.R. 
Cluj; G.S.M. fia ia Mare — Ind. Sîrmei G. Turzii
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